ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА НСОРБ ПРЕЗ 2017 г.
Програмата за 2017 г. е разработена въз основа на целите за развитие на НСОРБ,
залегнали в Стратегическия план на Сдружението за периода 2014-2020 г. при
отчитане на особеностите на средата през текущата година, а именно предстоящите парламентарни избори. В тази обстановка, чрез програмата, НСОРБ
се стреми към:
-

Подобряване на нормативната и финансова среда, в която работят
общините;

-

Рестартиране
равнище;

-

Подкрепа на общините за оптимално ползване на инвестиционен ресурс и
на средствата от европейските фондове;

-

Въвеждане на нови форми за подпомагане на общините, насочени към
повишаване на капацитета за предоставяне на публични услуги;

-

Активно включване в подготовката на
председателство на ЕС.

на

финансовата

децентрализация

на

България за

парламентарно

предстоящото

Новите големи институционални проекти на НСОРБ са изцяло насочени към
изпълнението на Програмата. Програмата е структурирана по начин, ясно открояващ
новите мерки и дейности от тези с постоянен и по-траен характер, произтичащи
основно от уставните и стратегическите документи на НСОРБ.
Основните очаквани резултати са следните:

1

Предоставени юридически и експертни консултации на общини
консултации

700

2

Осъществени проучвания сред общините

100

3

Изготвени становища и предложения по проекти на закони,
стратегии, програми и подзаконови нормативни актове

150

4

Изготвени консултативни, методически материали и издания за
общините

85

5

Членове на постоянни комисии и експертни мрежи

6

Обучени общински служители и участници във форуми и събития

800
4 000
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СЦ I. ОБЩИНИТЕ СА РЕАЛНО САМОУПРАВЛЯВАЩИ СЕ ОБЩНОСТИ, РАЗПОЛАГАЩИ С
НЕОБХОДИМИТЕ РЕСУРСИ ЗА ЕФЕКТИВНО И ЕФИКАСНО УПРАВЛЕНИЕ:
Мярка 1. Осигуряване на ефективно представителство и защита на интересите на
общините:
Нови дейности:
1.1 Приемане на Общинско послание към политическите
партии и кандидатите за народни представители в 44-то
Народно събрание

януари -февруари

1.2 Изготвяне, съгласуване и подписване на Споразумения
за сътрудничество с 44-то Народно събрание (юни) и с
Министерски съвет (октомври)

юни -октомври

1.3
Предприемане
на
мерки
за
повишаване
резултатността от дейността на представителите на
НСОРБ

март-май

1.4 Провеждане на Дни на диалога между местната и
законодателната власт в заинтересовани региони

юни- декември

1.5 Отстояване интересите на общините, включително и
по съдебен път

януари- декември

1.6 Улесняване участието на общините в проучвания за
формиране на становища и позиции

януари- декември

Традиционни дейности:
1.7 Подготовка и отстояване на становища по проекти на нормативни актове
1.8 Активно участие в заседания на комисиите на Народното събрание, в работни групи с
министерства, агенции и други ведомства
1.9 Иницииране и провеждане на срещи с министерства по горещи за общините теми
Мярка 2. Подобряване
самоуправление:

на

законодателната

среда

за

развитие

на

местното

Нови дейности:
2.1 Подготовка на пакет от промени в Закона за местното
самоуправление
и
местната
администрация
в
съответствие с ЕХМС и с водещите европейски модели за
ефективно гражданско участие в управлението

юли- декември и продължава

2.2 Изготвяне на предложение за нов ЗМДТ

февруари- октомври

2.3 Участие в разработването на нови Стратегия за
децентрализация за периода 2018-2025г. и Програма за
изпълнението й

септември- декември

2.4 Подобряване на нормативната среда за интегрирани
услуги – здравно–социални, образователно–социални,
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услуги за дългосрочна грижа, услуги за превенция и т.н.

юни- декември

Мярка 3. Подобряване на финансовата рамка за дейността на общините:
Нови дейности:
3.1 Участие в разработването на нови разпределителни
механизми на държавните трансфери

януари- юни

3.2 Участие в разработването на Методика за определяне
на размера на такса „Битови отпадъци”

януари- март

3.3 Анализ на данъчните ставки и такса „Битови отпадъци”

февруари- март

Традиционни дейности:
3.4 Анализ на изпълнението на общинските бюджети за 2016 г. и текущ мониторинг през 2017
г. , изготвяне на тематични аналитични разработки
3.5 Подготовка и участие в процедурата по съставяне на проектобюджета за 2018 г. в частта за
общините
3.6 Осигуряване подкрепа чрез бюджетите на министерствата за общински дейности и услуги
Мярка 4. Гарантиране на широка обществена подкрепа за местното самоуправление:
Нови дейности:
4.1 Организиране и провеждане на 4-та процедура по
присъждане на Етикета за добро управление на Съвета на
Европа
4.2 Подготовка и изпълнение на нова медийна стратегия
4.3 Разширяване взаимодействието с обществените
съвети, общинските младежки парламенти и НПО сектора

януари- октомври
януари- април
март- декември

Традиционни дейности:
4.4 Подкрепа и разпространение на добри практики на общинските съвети и общинската
администрация за активно гражданско участие
4.5 Осигуряване за широка обществена и медийна подкрепа за общинския дневен ред чрез
съвременни и разнородни средства за информиране, споделяне и ангажиране
СЦ II. ДОСТЪП НА ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА ДО КАЧЕСТВЕНИ ОБЩИНСКИ УСЛУГИ,
СЪОБРАЗНО ПОТРЕБНОСТИТЕ ИМ:
Мярка 5. Укрепване на общинския капацитет чрез обучения (съгласно годишна програма
за обучения) и разработване на консултативни материали по ключови за общините теми:
Нови дейности:
5.1
Проучване
на
потребностите
от
обучения,
актуализация и разработване на нови модули (в рамките
на проект по ОПДУ)

януари- юни
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5.2 Провеждане на обучения (в рамките на проект по
ОПДУ)

септември- декември и
продължава

5.3 Проучване интереса на общините от създаване база
данни „Инвестиционен профил на общините“, поместен на
сайта на НСОРБ с достъп за потенциални инвеститори (и
реализирането й при потвърден интерес)

март - ноември

5.4 Разработване на модели за стандартизиране и
унифициране предоставянето на 20-те най-често
предоставяни от общините услуги за гражданите и бизнеса
(съвместен проект с администрацията на МС)

януари- декември

5.5 Разработване на модели за междуобщинско
сътрудничество при предоставяне на публични услуги
(съвместна данъчна администрация, съвместни комунални
предприятия и др.)

март- декември

Мярка 6. Подкрепа за достъпа на общините до инвестиционни ресурси и до средствата
от Европейските фондове:
Нови дейности:
6.1 Взаимодействие с „Фонд мениджър на финансови
инструменти в България" ЕАД и УО на ОП за използване
възможностите на финансовите инструменти от общините

март- декември

6.2 Разширяване функционалните характеристики на
ИСУП и осигуряване на свързаност с ИСУН 2020 (в
рамките на проект по ОПДУ)

съгласно срока по договора за
БФП

Традиционни дейности:
6.3 Активно участие и отстояване на общинския интерес в периодичните срещи на общините с
УО на ОП и ДФЗ
6.4 Активно участие и отстояване на общинския интерес при достъпа до инвестиционни
ресурси по ПУДООС, проект „Красива България”, НДЕФ и други национални програми
6.5 Продължаване дейностите по създаване на Общински инвестиционен фонд
6.6 Разпространение на добри практики на местни власти от ЕС по управление на
еврофондовете
Мярка 7. Постоянно информиране на общините чрез:
Традиционни дейности:
7.1 Електронен и информационен бюлетин, информационен лист на УС
7.2 Сайта на НСОРБ
7.3 Тематични изследвания, анализи и издания по ключови сфери от общинската дейност
Мярка 8. Провеждане на национални форуми (съвместно с НСОРБ-Актив):
Традиционни дейности:
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8.1 Национална
образованието

среща

на

общинските

експерти

в

февруари

8.2 Национална среща на общинските предприятия и
търговски дружества

март

8.3 Национален форум за ролята на зелените поръчки, с
партньори посолство на Франция, НДЕФ и др.

март- април

8.4 Национална среща на главните архитекти и експертите
по устройствено планиране от общините

април

8.5 Академия за общински съветници

май

8.6 Национална среща на финансистите от общините

юни

8.7 Национална среща на секретарите на общини

юли

8.8 Национална среща на експертите по социални и
здравни дейности от общините
8.9 Годишна среща на местните власти

5-7 октомври

8.10 Национална среща на експертите по култура
8.11 Национално
експерти

събитие

за

общинските

септември

октомври
данъчни

8.12 Национална среща на евроекспертите от общините

ноември
ноември

СЦ III. РАЗШИРЯВАНЕ ПОДКРЕПАТА ЗА ОБЩИНИТЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА
НСОРБ:
Мярка 9. Услуги за общините:
Нови дейности:
9.1 Стартиране дейността на Централен орган за покупки
към НСОРБ

февруари- декември

9.2 Създаване на мрежа на общинските Туристически
информационни центрове за обмен на водещи практики,
разширяване на услугите и повишаване качеството им
(съвместно с НСОРБ-Актив)

юли- ноември

9.3 Разширяване кръга на предлаганите услуги от
Общинския ресурсно -координационен център в подкрепа
изпълнението на общинските европроекти (в рамките на
проект по ОПДУ)

Съгласно
срока по договора за БФП

Традиционни дейности:
9.4 Привличане на нови членове и донори в подкрепа на Общинския фонд Солидарност
Мярка 10. Ефективно развитие на НСОРБ:
Нови дейности:
10.1 Използване на нови методи за разширяване и
укрепване дейността на експертните мрежи и Постоянните

февруари- декември
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комисии на НСОРБ
10.2 Стартиране на обновената интернет страница на
НСОРБ

януари- март

10.3 Ангажиране на регионалните сдружения на общините
в процесите на проучване сред общините, разработване и
прилагане на добри пилотни практики и др.

постоянен

10.4 Промяна на статута, вида и
институционалните награди на НСОРБ

критериите

на

януари- март

Традиционни дейности:
10.5 Провеждане на редовни заседания на органите на НСОРБ- ОС, УС, КС, Постоянни
комисии
10.6 Разработване на нови проекти в подкрепа на общините
10.7 Ефективно взаимодействие с партньорски организации - НАПОС-РБ, НАСО-РБ,
регионални общински сдружения, професионални асоциации на общински служители, ФРМС,
КНСБ и други национално представени организации
10.8 Привличане на спонсори за големите събития на НСОРБ
10.9 Устойчиво продължаване на дейността на Националното звено за контакт по Програма
УРБАКТ III към НСОРБ
Мярка 11. Развитие на сътрудничество с чуждестранни организации на местни власти
чрез:
Нови дейности:
11.1 Активна подготовка за организирането на национални
и международни прояви на местни и регионални власти по
време на българското председателство на ЕС

януари- декември

11.2 Превод и разпространение на информация от водещи
международни организации по компетенциите на местните
и регионалните власти в Европа

януари- май

11.3 Участие в национални и европейски събития по
отбелязване на 60-та годишнина от създаването на
Европейския социален фонд

май- декември

Традиционни дейности:
11.4 Разработване и изпълнение на съвместни проекти и инициативи
11.5 Участие в дейността на СЕОР, НАЛАС и Съюза на обединените градове и региони
11.6 Организиране на обучения за чуждестранни представители на местни власти в България
Мярка 12. Участие на българските местни власти в законодателния процес на
европейско ниво чрез своите делегации в:
Традиционни дейности:
12.1 Комитет на регионите към ЕС
12.2 Конгрес на местните и регионалните власти на Съвета на Европа
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